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Algemene gegevens en bestuur

Algemene gegevens

Statutaire naam                        : Stichting De Focus

Organisatietype                        : Stichting

Opgericht                                  : 14 augustus 2014

KvK nummer                               : 61967319

Banknummer (IBAN)                    : NL29 BUNQ 2290 9431 18

Fiscaal nummer (RSIN)                : 854571255

Adres                                          : Pahud de Mortangesdreef 120, 3562 AD Utrecht

Telefoonnummer                         : 06-37597017

Website                                       : www.de-focus.nl

E-mail                                          : info@de-focus.nl

Werkgebied                                 : Online, lokaal met landelijke dekking

Doelgroep(en)                             : Jonge academici, hoogopgeleide leken

Bestuur

Naam                                          : Mohr, Werner

Geboortedatum en -plaats           : 25 juli 1995, te Amersfoort

Titel                                            : Voorzitter

Bevoegdheid                                : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)



Naam                                           : el Khouani, Saïd

Geboortedatum en -plaats           : 16 januari 1990, te Zeist

Titel : Penningmeester

Bevoegdheid                                : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam                                           : Bosch, Victoria

Geboortedatum en -plaats           : 9 december 1995, te Vlissingen

Titel : Secretaris

Bevoegdheid                                : Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)



Het afgelopen jaar is overschaduwd door de uitbraak van een pandemie. Gelukkig is het

dagelijks leven niet helemaal stil komen te staan en heeft ook De Focus zich in deze tijd

verder kunnen ontwikkelen. In 2020 is er onder andere een nieuw bestuur aangetreden, een

tijdschrift gepubliceerd en zijn er workshops gegeven aan studenten om onze methode te

verspreiden en zo wetenschapsjournalistiek, of outreach, te bevorderen. In dit

beleidsdocument lichten we de plannen voor de periode 2021-2023 toe.

Doelstellingen van Stichting De Focus

Het hoofddoel van De Focus blijft om jonge academici een podium te geven en hun kennis

naar een breed publiek te verspreiden met onze wetenschapsjournalistieke methode. Om dit

doel te verwezenlijken gaan we ons de komende jaren met de volgende activiteiten

bezighouden.

Hoogwaardige artikelen publiceren

Het komende jaar willen we ten minste 15 hoogwaardige artikelen publiceren, ten opzichte

van 10 in 2020. Om het volume en de kwaliteit van deze artikelen verder te verbeteren zijn

er een aantal aanverwante activiteiten waar we ons op toeleggen. Zo willen we de zoektocht

naar, en de sollicitatieprocedures van auteurs en redacteurs verder verbeteren om van

beiden alleen de besten naar voren te laten komen. De processen die bovengenoemden

doorlopen als ze eenmaal aan het werk gaan, zijn een volgend verbeterpunt. We willen

zowel schrijvers als redacteurs meer handvatten geven in het controleren en verbeteren van

populair wetenschappelijk werk. De Focus heeft een eigen schrijfmethode, die we continu

verbeteren. Hiertoe willen wij - als de financiën het toestaan - enkele redacteurs een

workshop of cursus van andere experts op het gebied van wetenschapscommunicatie laten

volgen. Het verspreiden van onze methode is tevens een belangrijk onderdeel van onze

missie.

Outreach stimuleren

Auteurs die voor ons schrijven, houden zich bezig met wetenschapsjournalistiek. Dit is een

tak van de journalistiek met haar eigen regels. Door middel van workshops, in

samenwerking met studieverenigingen, verspreiden onze redacteurs de inzichten die we in

ons zesjarig bestaan verzameld hebben. In deze workshops helpen wij studenten bij het

schrijven een kort wetenschappelijk artikel op basis van hun eigen onderzoek en het leveren

van feedback op elkaars werk volgens onze methode. Hierbij maken we gebruik van onze

schrijfgids, de zogeheten LibGuide.

In 2020 heeft De Focus in samenwerking met de Vrije Universiteit (VU) enkele workshops

georganiseerd. In 2021 gaat De Focus op zoek naar nieuwe partnerschappen, met als doel

ten minste acht workshops te organiseren. Zo verspreiden we onze methode en bewustzijn

van toegankelijke wetenschapsjournalistiek door de universitaire gemeenschap.

Naamsbekendheid vergroten

De Focus koestert sinds de oprichting in 2014 de ambitie dat iedere universitaire student in

Nederland de mogelijkheid heeft zijn scriptie op enigerlei wijze te publiceren. Lang niet elke

student is echter op de hoogte van initiatieven als De Focus. Wij zetten daarom in op meer

zichtbaarheid en reikwijdte op social media om nog beter onze doelgroep te kunnen

bereiken. We hebben hiervoor de volgende doelstellingen vastgesteld. We willen het

komende jaar 200 volgers hebben op onze Instagram-pagina, een verdubbeling ten opzichte

van december 2020, en het aantal website-bezoekers willen we zien stijgen naar 15000 op

jaarbasis, de helft meer dan in 2020. Om die lezers vast te houden en terug te laten keren



willen we de visuele en inhoudelijke updates van onze website doorzetten. Hiernaast streven

we ernaar in 2022 naar 350 instagram volgers en minstens 18.000 bezoekers op de

website te groeien.

Hoe gaan we dit doen? Naast de algemene vergroting van onze naamsbekendheid, zoals

door het maken van een promotiefilmpje, hebben we het afgelopen jaar een social

media-handboek en een contentkalender opgesteld. Er is intensief nagedacht over online

advertising, doelgroep, toon, stijl, en het diversifiëren van het soort content. Zo hebben we

de mogelijkheden van een nieuwe rubriek verkend, waarin we voor het eerst meer dan alleen

scriptieartikelen willen publiceren en ruimte willen maken voor ander kwalitatief hoogstaand

werk van studenten. We hebben ook wildere plannen, zoals een Podcast, waar we in 2022

mee aan de slag gaan.

Daarnaast brengen we in 2021 de tweede editie van ons tijdschrift uit met een nieuwe

selectie van onze beste artikelen. Zodra de crisismaatregelen het toestaan willen we ook op

de campussen weer zichtbaar zijn. Dit zullen we doen door promotionele praatjes te geven

voor studenten, posters en flyers op te hangen en kopieën van ons tijdschrift te verdelen

over universiteiten en plekken waar veel studenten komen.

De Focus toekomstbestendig maken

In 2020 hebben we sterk ingezet op het stroomlijnen van de organisatieprocessen en het

verbeteren van de documentatie. Het doel de overgang naar nieuwe besturen te

vergemakkelijken. Daarnaast willen we om de toekomst en groei van de Focus te verzekeren

fondsen werven voor projecten als ons tweede tijdschrift. Zo hebben we voor de eerste

editie met de universiteitsbibliotheek van de VU samengewerkt. Ten slotte dient De Focus

begin 2021 een ANBI aanvraag in. We verwachten dat zo’n erkenning van de

maatschappelijke bijdrage van De Focus onze legitimiteit en daarmee de verspreiding van

onze boodschap ten goede komt.



Wijze van werving van gelden

Stichting De Focus ontvangt haar inkomsten door middel van giften. Deze giften worden

voornamelijk door particulieren gegeven. Op dit moment bieden wij nog geen mogelijkheid

aan donateurs om een maandelijkse of jaarlijkse vaste gift te doen. Het beschikbaar maken

van deze optie staat op de planning voor de nabije toekomst.

Beheer van het vermogen

Stichting De Focus heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het

vermogen. Het bestuur bestaat uit vijf personen, te weten een voorzitter, een secretaris, een

penningmeester, commissaris externe en een eindredacteur.

- dhr. Werner Mohr; voorzitter

- mw. Victoria Bosch; secretaris en hoofdredacteur

- dhr. Saïd el Khouani; penningmeester

- dhr. Thijs van de Ven; eindredacteur

- mw. Elvi van den Beemt; commissaris extern

Activiteiten bestuur

Vergaderen

Het bestuur komt minstens een keer per kalendermaand samen voor een

bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt.

Activiteiten

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:

1. het benaderen van auteurs en het koppelen van deze auteurs aan onze redacteurs

om zo artikelen te publiceren;

2. het continu verbeteren van de interne processen;

3. het opzetten en begeleiden van projecten om wetenschapscommunicatie te

bevorderen, zoals schrijfworkshops voor studenten of het maken van een tijdschrift.

Financiën

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij

horen zijn onder meer:

1. jaarlijks een begroting opstellen;

2. jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;

3. beheren van de gelden.

Het jaarverslag en de jaarrekening zullen jaarlijks worden opgesteld en in het eerste

kwartaal uitgebracht worden. De penningmeester maakt een jaarrekening met de baten en

lasten van het afgelopen jaar en de balans van het boekjaar. Twee bestuursleden anders dan



de penningmeester controleren de bankrekening en de jaarrekening. Als dit in orde is

ondertekenen alle bestuursleden de jaarrekening en wordt dit op de website geplaatst.

Vergoeding bestuursleden

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting De Focus

1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te

compenseren.

2. De stichting kent geen winstoogmerk, Alle ontvangen middelen behoudens

administratie- en organisatiekosten worden volledig aangewend om nieuwe

activiteiten te ontwikkelen en de naamsbekendheid van de stichting te vergroten.


